
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3741/QĐ-UBND Văn Quan, ngày 03 tháng 10 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra Bếp ăn tập thể năm 2018 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế quy 

định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

 Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế và cán bộ công chức, viên chức;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Quan, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiểm tra Bếp ăn tập thể năm 2018: 

Hình thức kiểm tra: Định kỳ. 

Thời hạn kiểm tra: 30 ngày. 

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 26/11/2018. 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm 

kiểm tra bếp ăn tập thể năm 2018 gồm các ông, bà sau:  

1. Ông Triệu Đức Dũng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Trưởng 

đoàn; 

2. Bà Hà Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Phó 

Trưởng đoàn; 

 3. Bà Nguyễn Thị Chuyên, Chuyên viên Văn Phòng HĐND và UBND 

huyện - Thư ký; 

 4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng cử 01 cán bộ làm thành viên; 

 5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử 01 cán bộ làm thành viên; 

6. Trung tâm Y tế huyện cử 01 cán bộ làm thành viên; 

 7. UBND các xã, thị trấn cử 01 cán bộ làm thành viên. 

 Điều 3. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện có 

nhiệm vụ: 
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1. Xây dựng Kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với Bếp ăn 

tập thể của các trường học trên địa bàn huyện trong việc chấp hành các quy định 

của Pháp luật về việc đảm bảo an toàn thực phẩm. 

2. Kết thúc đợt kiểm tra Đoàn kiểm tra liên ngành tổng hợp số liệu báo cáo 

UBND huyện, Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện theo 

quy định. 

3. Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ và thời gian 

nêu trên. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 2 thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4 (T/H); 

- Sở Y tế (B/C); 
- TT HU, TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đình Đại 

 

     

                                                                                                

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


